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l'autora
Des que puc recordar, tinc el do de l'escolta profunda. Podríem dir que tinc aquesta
sensibilitat un xic més accentuada i en faig un ús més conscient. De seguida que calmo la
ment puc connectar amb l'entorn i sentir els seus preciosos missatges. Els deixo aflorar i
permeto que la veu interior es manifesti a través del llenguatge del cor per contactar amb
l'essència.
Quan ens alineem amb el paisatge, quan obrim el cor i vibrem al seu so, aquesta energia,
en el meu cas, es tradueix en paraules. Es tracta de sentir. Després, la traductora i
escriptora que porto a dintre, comença a escriure.
Habitualment faig lectures de missatges de l'ànima, des dels Registres Akashics i des de
l'atenció xamànica, lligada a la natura. Però ha estat aquí, al Montsec, que m'he retrobat
amb una puresa autèntica en molts sentits i m'he vist inspirada a transmetre aquests
missatges, nascuts del cor, missatges profunds que deixen una impressió també
profunda, que toca alguna cosa dins nostre.
Així ha nascut aquest recull, com a una invitació a descobrir aquesta terra des d'una
perspectiva diferent, serena, i també una porta a connectar amb la veu interior amb petites
píndoles de la saviesa del SENTIR.
Montserrat Clemente Alcázar - Maig 2018
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Localitzacions dels missatges
Refugi dels Estels: 42°04'05.4"N 0°55'24.9"E
Pantà de Terradets: 42°03'35.5"N 0°53'24.6"E
Llimiana: 42°04'35.6"N 0°54'57.7"E
Sant Martí de Barcedana: 42°04'05.7"N 0°57'10.8"E
Sant del Bosc: 42°01'56.3"N 0°55'59.6"E
Castell de Sant Gervàs: 42°04'18.9"N 0°58'09.4"E
Salt d'aigua: 42º03'10.6"N 0º55'29.4"E
Cova Negra de Mata-solana: 42°2′25.44″N 0°58′48.9″E

Llistat de missatges
1.El Montsec, Terra Xamànica, p.4 , Refugi dels Estels
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6.El Sant del Bosc, p. 16, Sant del Bosc
7.Carícia d’abella, p.18, Refugi dels Estels
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9.El Sol del codony, p. 22, Refugi dels Estels
10.El vell professor i la bella música, p. 24, Llimiana
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18.Cavalls en llibertat, p. 46, Llimiana
19.El salt d’aigua de la Barcedana, p. 48, Salt d'aigua
20.La cova negra, p. 50, Cova Negra de Mata-solana
21.Quan les Aromes parlen, p. 52, Sant Martí de Barcedana
22.Bany d’estels, p. 54, Refugi dels Estels
23.El cor del Montsec, p. 58, Sant Martí de Barcedana
24.Bany de fang, p. 60, Salt d'aigua
25.Clarejar del dia en el Montsec, p. 62, Refugi dels Estels
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El Montsec, Terra Xamànica
Què més et puc dir que no sentis?
No sents l'energia que penetra des de la teva arrel per tot el teu cos, expandint-se?
No sents com, en respirar, sanes?
No sents que ets més gran, més fort, més potent? Perquè, estàs abrigallat i acompanyat
per aquest paisatge que et mira i aprova la teva companyia respectuosa?
Ets un més. Formes part de la terra. No desentones. Aquí, la teva llum és verda. Perquè
és naturalesa, com la dels arbres i les plantes aromàtiques i els animals. Adores el sol,
l'aire, el vent, l'aigua! Aquest és el sentir xaman.
El xaman adora la vida, sent que, des de la vida viscuda, forma part d'una gran roda de
comunitat en la qual tots ens nodrim en sa equilibri i donem i rebem amb equitat, amb
respecte.
On experimentes millor aquesta connexió, aquest sentiment, aquest saber precís, que en
aquesta terra que trepitges ara?
Una terra on se't permet desenvolupar els sentits, desatrofiar el sentir, el veure, l’olorar, el
tocar, l'escoltar, subtils.
Un racó encara autèntic. On les muntanyes són guardianes d'aquest tresor. On volen els
voltors en pau. On el vent murmura respostes a les teves inquietuds i les pots escoltar!
Sense el soroll ensordidor de la ciutat.
I les pedres, els fòssils, et recorden què ets, de què estem fets, com deixem petjada
darrere del nostre pas… Els fòssils ens recorden la nostra connexió amb la terra i amb la
vida. Són empremta de l'Ahir en l'Ara. Això ens acosta la dimensió temporal i és molt
sanador. (No donar importància al temps! És una qüestió clau de la nostra existència).
Viure cada segon, plenament. Aquest és un objectiu prioritari.
Absolutament terra xamànica. Naturalesa, coves, muntanyes, animals lliures, vent, Aigua!
Més aigua en el subsòl! Terra i pedres i fòssils… i homes i dones que senten… I estels,
sol i lluna...
Absolutament TERRA XAMÀNICA. Canta i dansa el teu foc, i gaudeix-ne!

4

5

Bes de Boira
Aquí estem, tu i jo, cara a cara, pell amb pell.
I mentre ho envoltes tot, mentre et coles pel més mínim espai, subtil, dansant, amb els
teus dits de rosada i el teu mantell, sobre éssers, sobre boscos, sobre roques, sobre terra,
sobre llac, sobre tot el que l'home ha construït... mentre et veig avançar, sense semblar
moure't, em pregunto: per què et temen?, per què no et comprenen?
Ets la certitud de la incertesa. Una mostra palpable que en el nostre dia a dia no sabem,
no veiem. Vivim en un fals veure i sentir. Un quadre creat per al nostre propi engany.
Quan baixes, boira (o puges!), quan ho ocupes tot i ens encega la visió clara, tu ens
mostres la realitat de la nostra pròpia existència.
La incertesa encarnada en boira...Sentir-se en solitud. No veure més enllà que l'Ara.
Restar oberts a allò desconegut, al fet que tot és possible... El fred, allò que ens resulta
fantasmagòric, la desorientació i el desconcert.
I si no fos així? I si et miréssim i et sentíssim amb ulls diferents?
I si fossis mostra de la no-solitud? O per ventura, no sento ara mateix la teva carícia,
besant-me el rostre i besant-me l'ànima? I si em parlessis i jo t'escoltés?
Així, donant-me a conèixer que altres formes són possibles... Ets també aigua, ets també
vida i ets informació, de tots els temps, del passat i del present. La teva subtilesa és capaç
d'unir mons i si m'obro a tu, no necessito mirar amb els ulls sinó amb el cor! Puc escoltar
com el teu silenci es transforma en música, en paraules, en missatges, de profunditat
autèntica i essencial.
Gràcies per presentar-me altres formes de Ser i Sentir. Gràcies per ocultar el Sol i
permetre'm trobar-me amb la meva pròpia llum i saber. Per oferir-me una major
comprensió de la pròpia existència.
I Ser més valenta.
I Atrevir-me a avançar amb la meva pròpia brúixola.
I Jugar a decidir.
Boira estimada, i apreciar amb més claredat que mai la subtilesa entre mons.
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Jo, el Voltor de la Vall
T'observo feliç en el teu Refugi, tocant terra, redescobrint l'essència dels cicles naturals,
collint alegries, mentre jo silenciosament desplego les meves ales i m'abandono al ball
diví. Cercles vertiginosos que dibuixen la dansa de la vida, ballant al compàs de vents
incondicionals...
T'observo. Ho observo tot.
La roca que de vegades m'acull, que em parla de passats llunyans i de la seva història de
fòssils, empremta de la vida de mil éssers ancestrals
També veig el riu que flueix en l'esdevenir etern de la vida, amb la seva aigua que riu i
canta i cau en un preciós salt d'aigua rialler en l'instant més bell i viu que pots imaginar.
I veig la guineu i el cabirol i el senglar, que es mouen sigil·losos entre les rouredes que
conviuen al costat de les oliveres centenàries que aporten pinzellades platejades a La
Vall.
T'observo. I tu també m'observes.
I sento com admires el meu vol, la meva visió, el meu do de volar majestuosament lliure.
M'acosto de tal manera que gairebé puguem fregar les nostres mirades i sentir per un
moment els nostres cors, ben a prop.
Jo, voltor. Tu, home. Units en un instant màgic de sospirs compartits.
Giro sobre tu dues vegades, certificant la nostra complicitat i tot seguit marxo a la recerca
noves roques i noves valls.
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Mar de Núvols
Mar de núvols silenciós.
Mar de núvols afable.
Mar de núvols preciós
.
Moviment d'èxtasi que es difumina,
que penetra en el meu ésser i es fon en la meva ànima.
No hi ha pau més gran,
que el reflex del cel en el cor blanc de les teves entranyes,
La lluentor i el so de trinats d'alegria s'apoderen del meu ésser.
Hi ha llum, hi ha encant,
si aconsegueixes elevar la teva mirada.
Si surts dels teus embulls del dia a dia.
Paisatge idíl·lic de pau, bellesa i equilibri.
Hi ha vida més enllà de la vida.
Per sobre dels núvols de boira
el sol rendeix culte a la vida,
amb una llum, encara més bella i pura, si això és possible.
I jo sóc completament feliç en aquest somni, que és realitat,
en un inesborrable moment d'eternitat.
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Olivera Centenària
Olivera centenària, exaltació de vida,
els teus braços s'alcen agraint el sol que reps cada dia,
amb la humilitat de saber que el tresor que amagues, el teu or líquid,
motor de tantes societats, base del paladar de la vida,
no et pertany a tu, sàvia olivera,
sinó que és patrimoni de la vida.
Les teves arrels estimen la terra
i penetren amb força
vers la profunditat de la nostra història.
Olivera centenària, que el pas del temps
ha enfonsat mil camins dibuixats en el teu front,
mentre has vist les vides dels homes,
de tanta gent que ha agafat els teus fruits cobejats,
i saps els secrets dels seus cors ...
i saps les penúries de les seves vides...
i saps la bellesa dels seus amors...
Olivera centenària. T'abraço i aquesta abraçada em sap a germanor
i em retorna la confiança que la vida és compartir,
és treballar en el viure, i és donar i és rebre,
i és crear i és meditar sota la copa d'un arbre centenari,
que porta pau a l'ànima, per certificar que està aquí amb sentit de servei,
per aportar el seu major do amb senzillesa i alegria,
agraint al sol i a la VIDA el moment present.
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Gràcies a la María José, la meva mare, que em va ensenyar a escoltar des de l'ànima i viure i
veure la bondat i la bellesa de la vida.
Gràcies al Fran, el meu home, que m'ha ajudat sempre a fer brillar el millor de mi i m'ha animat a
compartir-ho.
Gràcies a la Laura i el David, els meus fills, que són la meva font constant d'inspiració i alegria.
Gràcies al Senyor Domingo, el meu mestre, que va plantar la llavor del Montsec en mi.
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El Refugi dels Estels
El Refugi dels Estels es troba en ple cor del Montsec, «Terra Xamànica», a la Vall de
Barcedana, a 1 km de Llimiana i a 8 kms del Pantà de Terradets.
Situat en un lloc privilegiat, ofereix un balcó intim per a gaudir del paisatge espectacular
que ens ofereix el Montsec i contemplar el meravellós cel nocturn que té la zona,
catalogada com a reserva StarLigth i com Geoparc Mundial per la UNESCO.
Organitzem activitats vivencials en un entorn autèntic i natural de pura energia, un balcó
per a connectar amb els estels, amb la Terra i el SENTIR. HO HAS DE VIURE!!!
Alguns dels talleres vivencials que oferim són:
• Bany d’Estels
• Potencia la teva Energia. Recupera l’Entusiasme.
• Practicant Rising.
• Tornar a Sentir. Activa la teva brúixola i desperta el teu Xaman Interior
• Desperta el teu Heroi interior
• Petits Xamans
Oferim també retirs assistits a nivell individual i a nivell de petits grups.
www.gestionvitalhoy.com
www.facebook.com/RefugiDelsEstels
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